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DöL VIEŠOJO PIRKIMO (NR. 91399) KONKURSO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Viešojo pirkimo komisija patikslino atviro konkurso „Oro monitoringo sistemos at-
sarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų viešojo pirkimo“ pirkimo  (Nr. 91399)  konkurso sąlygas. 

Konkurso sąlygų pakeitimai yra tokie:
    1.1. Konkurso sąlygų 16.2 punktas išd÷stomas taip:

16.2 „Pagal  šalies,  kurioje  tiek÷jas  yra
registruotas, įstatymus, jis:

a)  n÷ra  bankrutavęs,  likviduojamas,  su
kreditoriais n÷ra sudaręs taikos sutartį
(dalyvio  ir  kreditorių  susitarimą  tęsti
tiek÷jo veiklą, kai tiek÷jas prisiima tam
tikrus  įsipareigojimus,  o  kreditoriai
sutinka  savo  reikalavimus  atid÷ti,
sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar
apribojęs  savo  veiklą  arba  jo  pad÷tis
pagal  šalies,  kurioje  jis  registruotas,
įstatymus n÷ra tokia pati ar panaši;

b)  n÷ra  iškelta  bankroto  byla  arba
bankroto  procesas  n÷ra  vykdomas  ne
teismo  tvarka,  n÷ra  siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais arba jam n÷ra
vykdomos  analogiškos  procedūros
pagal  šalies,  kurioje  jis  registruotas,
įstatymus;

1) Išrašas iš teismo sprendimo  arba Valstyb÷s
įmon÷s Registrų  centro  Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s  nustatyta  tvarka  išduotas
dokumentas,  patvirtinantis  jungtinius
kompetentingų  institucijų  tvarkomus
duomenis,  arba  atitinkamos  užsienio  šalies
institucijos  išduotas  dokumentas  (originalas
arba  tinkamai  patvirtinta  kopija*),
patvirtinantis,  kad  tiek÷jas  n÷ra  bankrutavęs,
likviduojamas, jam n÷ra iškelta bankroto byla
ar  vykdomas  bankroto  procesas  ne  teismo
tvarka, n÷ra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros  ar  susitarimo  su  kreditoriais,
išduotas  ne  anksčiau  kaip  60  dienų  iki
pasiūlymų  pateikimo  termino  pabaigos.  Jei
dokumentas  išduotas  anksčiau,  tačiau  jo
galiojimo  terminas  ilgesnis  nei  pasiūlymų
pateikimo  terminas,  toks  dokumentas  yra
priimtinas.

2) Tiek÷jo deklaracija (šių konkurso sąlygų  4
priedas),  patvirtinanti,  kad  tiek÷jas  n÷ra  su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties,  sustabdęs
ar  apribojęs  savo  veiklos,  arba  atitinkamos
užsienio  šalies  išduotas  dokumentas,
patvirtinantis, kad tiek÷jas n÷ra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo  veiklos  arba  jo  pad÷tis  pagal  šalies,
kurioje  jis  registruotas,  įstatymus  n÷ra  tokia
pati  ar  panaši,  arba  priesaikos  ar  oficiali
deklaracija,  jei  atitinkamoje  šalyje
neišduodamas  min÷tas  dokumentas  arba  jis
neapima visų keliamų klausimų.“



                       1.2.  Konkurso sąlygų 23 punktas išd÷stomas  taip: 
„23.  Pasiūlymas  turi  būti  pateikiamas  raštu,  pasirašytas  tiek÷jo  arba  jo  įgalioto

asmens.“.
      1.3. Konkurso sąlygų 25 punkte vietoj datos „2010 m. rugpjūčio 19 d.“ įrašoma data

„2010 m. rugs÷jo 10 d.“.
      1.4. Konkurso sąlygų 31 punkte vietoj datos „2010 m. rugpjūčio 19 d.“ įrašoma data

„2010 m. rugs÷jo 10 d.“.
         1.5. Konkurso sąlygų 40 punktas išd÷stomas taip:
„40. Atsakydama į kiekvieną tiek÷jo raštu pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu

jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 38 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama,
tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus
išsiųsti visiems tiek÷jams, pateikusiems prašymą raštu dalyvauti konkurse ir/arba prisiregistravusiems
CVP IS, ne v÷liau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiek÷jo
prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako ne v÷liau kaip per 6 dienas nuo jo
gavimo dienos. Perkančioji  organizacija, atsakydama tiek÷jui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems
kitiems tiek÷jams, kuriems ji pateik÷ konkurso sąlygas ir prisiregistravusiems CVP IS, bet nenurodo,
kuris tiek÷jas pateik÷ prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Konkurso sąlygų paaiškinimai skelbiami ir
perkančiosios organizacijos internetiniame tinklalapyje.“.

       1.6. Konkurso sąlygų 44 punkte vietoj datos „2010 m. rugpjūčio 19 d.“ įrašoma data
„2010 m. rugs÷jo 10 d.“.

      1.7. Pripažįstamas netekusiu galios Konkurso sąlygų 1 priedo skyriaus „1 Dalis –At-
sargin÷s dalys ir eksploatacin÷s medžiagos įrangos, pagamintos „Environnement SA““ 2 punktas. 

      1.8. Konkurso sąlygų  1 priedo skyriaus „1 Dalis –Atsargin÷s dalys ir eksploatacin÷s
medžiagos įrangos, pagamintos „Environnement SA“ 8 punktas išd÷stomas taip:

„8 MP101M
MP101 pašildomas vamzdis,
nuo 2,6 m iki 2,75 m

- vnt. 2“

      1.9.  Pripažįstamas netekusiu galios Konkurso sąlygų 1 priedo skyriaus „1 Dalis –At-
sargin÷s dalys ir eksploatacin÷s medžiagos įrangos, pagamintos „Environnement SA“ 16 punktas.
                      1.10. Pripažįstamas netekusiu galios Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentel÷s 2 punktas.

       1.11. Išd÷stomas Konkurso sąlygų  2 priedo 1 lentel÷s 8 punktas taip:

„8 MP101M
MP101 pašildomas vamzdis,
nuo 2,6 m iki 2,75 m

- vnt. 2“

        1.12. Pripažįstamas netekusiu galios Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentel÷s 16 punktas.
      1.13. Pripažįstamas netekusiu galios Konkurso sąlygų 6 priedo sutarties priedo skyriaus

„1 Dalis –Atsargin÷s dalys ir eksploatacin÷s medžiagos įrangos, pagamintos „Environnement SA““
2 punktas.

         1.14. Konkurso sąlygų  6 priedo sutarties priedo skyriaus „1 Dalis –Atsargin÷s dalys ir
eksploatacin÷s medžiagos įrangos, pagamintos „Environnement SA“ 8 punktas išd÷stomas taip:

„8 MP101M
MP101 pašildomas vamzdis,
nuo 2,6 m iki 2,75 m

- vnt. 2“

1.15. Pripažįstamas netekusiu galios Konkurso sąlygų 6 priedo sutarties priedo skyriaus
„1 Dalis –Atsargin÷s dalys ir eksploatacin÷s medžiagos įrangos, pagamintos „Environnement SA“ 16
punktas.
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